ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2006. 03. 21.
Helyszín: Pécs, Gém utca 18/a. fsz. 4.
Résztvevők: Raisz Péter, Novotnik Gergő, Tarnai Tamás, Rostás Attila, Nagy Menyhért
Péter, Szőke Emília, Ország János
Tervezett napirendi pontok:
1. Nagyház Munkabizottság megalakítása
2. Oktatási Munkabizottság megalakítása
3. MKBT Dél Magyarországi Területi Szervezetének megalakítása
4. Kutatási VIP találkozó szervezése
5. Felszerelés felelős, raktárrend, sisakok átalakítása
6. Tanfolyamos és tagdíj pénzek
7. Új pólók készítése
8. Szabályzatok felrakása a honlapra
9. Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
10. Egyebek
1. Nagyház Munkabizottság megalakítása
Ország J. és Szőke E. felvetették, hogy a Nagyház építési program munkáinak elősegítése
szempontjából célszerű lenne egy Nagyház Munkabizottság felállítása, olyan személyek
bevonásával, akik adott szakterületeken önállóan képesek koordináló munkát végezni. A
javaslatok alapján a következő összetételű Bizottság alakult:
Nagyház Munkabizottság vezető: Szőke Emília
Gazdasági Divizió: Szőke Emília, Tarnai Tamás
Műszaki Divizió: Szőke Emília, Tarnai Tamás, Rostás Attila, Gubacsi Rita, Nagy M. Péter,
Csizmarik Zoltán
Az Elnökség a javaslatot a fenti módon EGYHANGÚ szavazással elfogadta (N:0, T:0, I:6).
2. Oktatási Munkabizottság megalakítása
Ország J. felvetette, hogy a tagság képzettségének, felkészültségének fejlesztése és az
utánpótlás nevelés szempontjából, az előző két év oktatási eredményeinek tükrében,
szükségessé vált egy Oktatási Munkabizottság felállítása. Közeli tervként a jelenleg futó
alapfokú barlangjáró tanfolyam gyakorlati részének befejezése jelölhető meg. Középtávú
tervként az alapfokkal nem rendelkező tagok képzése, az alapfokkal rendelkező tagok
Technikai-1 szintre fejlesztése tűzhető ki. Hosszú távú tervként a mindenkori kezdők tanítása,
felzárkóztatása, a képzettebbek magasabb szintre történő felkészítése, minél több túravezető
elérése a cél. A javaslatok alapján a következő összetételű Bizottság alakult:
Oktatási Munkabizottság vezető: Ország János
Oktatási Munkabizottság tagjai: Novotnik Gergő, Raisz Péter, Pinizsi Magdolna
Az Elnökség a javaslatot a fenti módon EGYHANGÚ szavazással elfogadta (N:0, T:0, I:6).

3. MKBT Dél Magyarországi Területi Szervezetének megalakítása
Ország J. felvetette, hogy célszerű lenne a Mecseki Barlangkutatók Szövetségét jogi formába
önteni, a mecseki egyesületek közötti közös kapcsolódási pontok miatt (oktatás, logisztika,
tudományos munkák, BMSZ DMTE stb.). Ennek egy lehetséges módja lehetne az MKBT Dél
Magyarországi Területi Szervezetének újra szervezése. Szőke E. véleménye szerint ez
felesleges feszültségeket keltene az egyesületek között, ezért nem javasolja. Véleményével a
résztvevők egyetértettek. A kérdéskör egyelőre, elvetésre került.
4. Kutatási VIP találkozó szervezése
Szőke E. felvetették, hogy célszerű lenne egy találkozó megszervezése, ahová az idősebb
barlangkutatókat (Trió tagok, Zalán B. stb.), az egyesületünk régebben aktív tagjainak egy
részét (Gila Cs, Barta K.) és a jelenleg aktív kutatóit hívnák meg egy kötetlen beszélgetésre.
Áttekintenénk a múltat, jelent, jövőt. Ez mind tapasztalatszerzésre, mind pedig a korábbi évek
iránti tiszteletadásra kitűnő lehetőség lenne.
A résztvevők támogatták, időpontjának az idei év őszét jelölték meg. Megszervezését
későbbre halasztják.
5. Felszerelés felelős, raktárrend, sisakok átalakítása
Ország J. felvetette, hogy az egyesületi felszerelések nincsenek kellően ellenőrizve. Mind az
állaguk, mind pedig a nyilvántartásuk romló tendenciát mutat. Valamint felvetette, hogy a
romló állapotú tárgyi eszközök (pl: Petzl Zoomok) kedvező árú értékesítése a tagság részére,
ill. az ebből befolyt bevétel visszaforgatása felszerelésbe hasznos megoldás lenne az
amortizáció csökkentésére. A résztvevők megállapodtak a következő pontokban:
A szegedi felszereléseket továbbra is Raisz P. felügyeli,
A pécsi felszereléseket továbbra is Ország J. felügyeli,
Szőke E. vállalta, hogy segít előkeresni a korábbi évek leltárait, hogy összevethessük a
jelenlegi állapottal,
Raisz P. vállalta, hogy kinyomozza, hogy milyen felszerelések vannak tartós
kölcsönzésként tagoknál,
Raisz P. és Ország J. vállalta, hogy listát készít azokról a felszerelésekről, amelyek
leselejtezésre várnak,
Raisz P. és Ország J. vállalta, hogy listát készít azokról a felszerelésekről, amelyek
javításra várnak,
Raisz P. és Ország J. vállalta, hogy listát készít azokról a felszerelésekről, amelyek
átalakításra várnak,
Nagy M. P. vállalta, hogy átalakíttatja a jelenleg rossz állapotban levő zöld bag-eket,
Résztevők vállalták, hogy listát készítenek azokról a felszerelésekről, amelyek
megvásárlása szükséges,
A romló állapotú tárgyi eszközök kedvező árú értékesítésére később visszatérnek,
Az átalakításra váró sisakok költségét a tanfolyamból és a tagdíjakból származó
bevételből fedezhető, felelősei Pinizsi Magdolna és Salamon Szabolcs,
A feladatok elvégzésére kitűzött határidő április 30.

6. Tanfolyamos és tagdíj pénzek
Ország J. felvetette, hogy a tagdíjakból származó bevételek pontosabb dokumentálására volna
szükség. A résztvevők megállapodtak a következő pontokban:
Táblázatos formában célszerű rögzíteni, ki, mikor, menyit fizetett be. Ennek a
nyilvántartásnak a kezelése a mindenkori Titkár kötelessége. Mivel több helyen
történik befizetés (Szeged, Budapest, Pécs, bankon keresztül), az ebben résztvevők
kötelesek naprakész információval ellátni egymást.
A tanfolyamokból és a tagdíjakból befolyó pénzt célszerű az Egyesület bankszámláján
tárolni, s a Titkár csak a pontos összeg számértékét tartsa nyílván naprakészen.
A tanfolyamokból és a tagdíjakból befolyt pénzből kifizetni csak az Elnökség előzetes
döntése, alapján lehet.
7. Új pólók készítése
Szőke E. vállalta, hogy koordinálja a pólók ügyét, begyűjti az árajánlatokat, ötleteket és
előterjeszti a következő elnökségi ülésen.
8. Szabályzatok felrakása a honlapra
A Közgyűlésen elhangzottak alapján az egyesület szabályzatait belső elérési rendszerrel, úgy,
hogy idegen hozzá ne férjen, fel kell tenni a honlapra a tagság tájékoztatására. Ehhez két
feltételnek kell teljesülnie. 1. a Közgyűlés döntése szerint módosítani kell az Alapszabályt és
a Kutatási Szabályzatot, 2. ki kell alakítani a honlap védett, belső, jelszavas elérésű
rendszerét. Ennek felelőse Novotnik G. A rendszer kialakításának lehetséges módját és
költségét az Elnökség elé kell terjeszteni.
9. Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
Novotnik G. ismertette az előző elnökségi jegyzőkönyvét, amelyet az Elnökség EGYHANGÚ
szavazással elfogadott (N:0, T:0, I:6).

10. Egyebek
Rostás A. felvetette, hogy a nyári kutató táborra próbáljunk meg szerezni egy két lapos
gáztűzhelyet, amelynek a szállítása lényegesen könnyebb, mint a kisházban található
tűzhelynek.
Nagy M. P. jelezte, hogy szívesen részt venne a BMSZ DMTE gyakorlatain, abban segítséget
nyújtana.

